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In dit nummer
>>		ASTRIN en SMI sluiten convenant
>> Voorgeschreven fabrikaten

ASTRIN en SMI sluiten convenant
ASTRIN en SMI hebben een convenant gesloten met als
doel gezamenlijk te werken aan de verdere professionalisering van de aanbestedingspraktijk.

met oog op doorstroming, milieu, veiligheid en kwaliteit
van de leefomgeving.

Aanbestedingspraktijk ASTRIN
Een tweede overeenkomst is het gezamenlijk belang
van een professionele aanbestedingspraktijk. Want
het verbeteren van de bereikbaarheid kan immers niet
zonder een financieel gezonde, innovatieve en competitieve verkeersindustrie. Een professioneel inkoop- en
aanbestedingsbeleid met ruimte voor innovatie, is dus
een must. ASTRIN maakt zich dan ook sterk voor verdere
professionalisering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van centrale en lokale overheden.

Samenwerking
De samenwerking past in het kader van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid en is dan ook een belangrijke stap
voor beide organisaties. Voor de ASTRIN-leden omdat zij
nu beroep kunnen doen op de diensten van SMI. En voor
SMI/UNETO-VNI betekent de samenwerking met ASTRIN
een bevestiging van de professionaliteit van SMI.

Uitbreiding SMI-dienstverlening
Bart Monster (links), voorzitter van ASTRIN en Aad
Fonteine, SMI voorzitter, bezegelen de samenwerking.

Zo op het eerste gezicht hebben ASTRIN en UNETO-VNI
weinig gemeen. Toch is er een aantal overeenkomsten.
ASTRIN is ook een brancheorganisatie, met name van de
verkeersindustrie en zet zich in voor een betere bereikbaarheid. De sector ontwikkelt hiertoe de technologie

De Astrin-leden kunnen nu gebruik maken van de
diensten van SMI op eenzelfde manier zoals de UNETOVNI-leden dat kunnen. Dus ASTRIN-leden kunnen, bij
geschillen over de voorwaarden bij overheidsopdrachten, een beroep doen op de juridische expertise van SMI.
In dat geval kan SMI op neutrale wijze actie ondernemen
richting publieke opdrachtgevers. De ASTRIN-leden
kunnen ook deelnemen aan de trainingen; zij ontvangen
ook de SMIMail.

SMI mail
Fabrikaten voorschrijven, mag dat?
Het komt regelmatig voor dat in bestekken fabrikaten
worden genoemd. Soms gebeurt dat met de vermelding
dat andere fabrikaten worden uitgesloten en soms wordt
geen enkele toelichting vermeld. Mag dit wel? En wat zegt
de regelgeving hierover?
Wat betreft de Europese aanbestedingen met waardes
boven de drempelbedragen en aanbestedingen die onder
het ARW 2005 vallen, worden regels voorgeschreven voor
fabrikanten. De hoofdregel bepaalt dat een aanbesteder in
de technische specificaties geen melding mag maken van
fabrikaten of andere omschrijvingen. Hij kan wel gebruik
maken van verwijzingen naar diverse normeringen,
gemeenschappelijke specificaties etc.
Als die verwijzing echter niet leidt tot een voldoende
nauwkeurige en begrijpelijke omschrijving, dan is het wel
toegestaan om een fabrikaat te noemen, echter wel met
de toevoeging “of gelijkwaardig”.

Gelijkwaardig fabrikaat
De inschrijver heeft en behoudt dus de mogelijkheid om
een ander fabrikaat aan te bieden, ook al is een fabrikaat
genoemd in het bestek. De inschrijver heeft daarbij
wel de ‘last’ om bij inschrijving aan te tonen dat het om
een gelijkwaardig onderdeel gaat. Dat betekent dat de

aanbesteder zijn specifieke en proportionele eisen in
heldere termen dient te beschrijven. Het louter verwijzen
naar een fabrikatenspecificatie is dus niet toegestaan.
Want daarmee wordt niet specifiek aangegeven welke
proportionele eisen voor het desbetreffende werk gelden
en ook geëist worden.

Conclusie
In bestekken mag de aanbesteder dus de specificaties
van fabrikaten niet zodanig opstellen, dat slechts één
leverancier eraan kan voldoen. Dit heeft de rechtspraak
beslist en het staat als zodanig expliciet vermeld in de
toelichting van het BAO. Bovendien zou dit ook in strijd
zijn met de mededingingsregels.
Slechts bij hoge uitzondering mag de aanbesteder één
bepaalde fabrikant eisen, met name in het geval “het
voorwerp van de opdracht dit rechtvaardigt”.
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